
Nº
6 |

 M
arç

o d
e 2

01
0 |

 In
fom

ail

XII CONGRESSO
Presidente da Junta de Freguesia no 
Conselho Directivo da ANAFRE

OrçamentO de estadO’2010:

Mais um corte nas verbas 
da Junta de Freguesia

PlanO de actividades e OrçamentO 2010
Continuidade das boas práticas... 
e prioridade a novas delegações de 
competências



como tendo comportamento agressivo ou 
considerado pela autoridade competente 
um risco para pessoas e outros animais. Os 
detentores destes animais são obrigados 
a obter licença e registo na sua junta de 

freguesia, entre os três e 
os seis meses de idade 
do cachorro, devem ter 
seguro de responsabilidade 
civil para cobrir eventuais 
danos causados pelos 
animais e cumprir uma 
série de requisitos para o 

seu alojamento (vedações, espaçamento 
entre o gradeamento e portões, placas 
de aviso de presença e perigosidade do 
animal, etc.). A esterilização é obrigatória 
para todos estes animais, excepto dos cães 
potencialmente perigosos inscritos no livro 
de origens oficialmente reconhecido.. 

Licença e registo, seguro de 
responsabilidade civil, alojamento 
apropriado, esterilização e treino 
obrigatório são algumas das regras a 
cumprir, a partir do 
passado dia 1 de Janeiro, 
com os animais perigosos 
ou potencialmente 
perigosos. Os detentores 
destes animais para as 
alterações introduzidas 
com o novo regime 
jurídico (Decreto-Lei 
15/2009 de 29 de Outubro), no que se 
refere à criação, reprodução e detenção. 
A nova lei considera animal perigoso 
aquele que tenha alguma vez mordido, 
atacado ou ofendido a saúde de uma 
pessoa, tenha ferido gravemente ou 
morto outro animal fora da propriedade 
do seu detentor, tenha sido declarado 
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A Junta de Freguesia do Castelo em 
parceria com a empresa de formação
Ludiqualmente, vão iniciar no mês de 
Março, no Espaço Zambujal um Plano de 
Cursos em Informática de diferentes níveis 

[FORMAÇÃO]     
Ludiqualmente e Junta de Freguesia promovem 
cursos de informática  

[CANÍDEOS]     
Nova legislação para animais perigosos entrou em 
vigor a 1 de Janeiro de 2010 e impõe várias medidas 

[DESPORTO]     
XII Torneio de Futebol Infantil - Páscoa’10 - Alfarim
O Grupo Desportivo de Alfarim e a Junta 
de Freguesia do Castelo já se encontram a 
preparar a XII Edição do Torneio de Futebol 
Infantil Páscoa´2010, para os escalões de 
Sub.11 e Sub.13.
O evento, considerado já um dos melhores 
do distrito de Setúbal, decorrerá nos dias 
2 e 3 de Abril, no Centro Desportivo de 
Alfarim.
A Junta de Freguesia do Castelo à três anos 
que se associa de forma mais interventiva 
neste torneio, em particular no que diz 
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para quem pretenda iniciar ou aperfeiçoar 
as suas competências informáticas; os 
cursos terão a duração de 35 horas, em 
horário pós-laboral ou aos sábados de 
manhã.  Faça a sua pré-inscrição na sede 
da junta para poder ser contactado à data 
de inicio do curso. 
A Junta de Freguesia, oferece 50% de 
redução do valor da inscrição dos cursos 
a iniciar, aos interessados recenseados na 
nossa freguesia! 
Para mais informações contactar através 
do nº 91 482 01 92, ou a sede da Junta de 
Freguesia do Castelo.

respeito à sua organização. Por este 
evento já passaram algumas das principais 
equipas nacionais, e espera-se que este 
ano o XII Torneio Páscoa’2010 volte a ser 
palco de grandes emoções. 
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OrçamentO de estadO 2010
Freguesia do Castelo sofre novo corte nas transferências 
da Administração Central
Após análise à proposta de 
Orçamento de Estado para 
2010, em particular no que diz 
respeito ás transferências do 
FFF (Fundo de Financiamento 
das Freguesias), a Junta de 
Freguesia do Castelo pode 
constatar que, pese embora 
o valor global do mesmo 
ser superior a 2009, em 

1,7% (211.843.202,00€ em 
2010), vem referido no Mapa 
XX (Transferências para as 
freguesias), um valor para 
a Freguesia do Castelo no 
montante de 232.881,00€, ou 
seja 5% inferior ao recebido 
em 2009, então no valor de 
245.138,00€.
Com mais este “corte” nas 

transferências, a Junta de 
Freguesia vê reduzido o seu 
orçamento em cerca de 15% 
(40.000,00€) em apenas 4 
anos, sendo demonstrado, 
pelo Governo, o desrespeito 
e falta de reconhecimento 
pelo papel desenpenhado 
pelas freguesias na politica de 
proximidade.

[PlanO de actividades e OrçamentO 2010]     
Orçamento, Plano de Actividades, GOP e PPI 2010 aprovados 
por maioria

A Assembleia de Freguesia 
do Castelo, na sua reunião 
ordinária de 17 de Dezembro, 
aprovou por maioria o Plano 
de Actividades, Orçamento, 
GOP e PPI para o ano de 2010, 
no valor global de 424.280,00€, 
com 11 votos a favor das 
bancadas da CDU, PSD e BE 
e 2 votos contra, da bancada 
do PS. 
Do Orçamento, destaca-se 
o valor de 121.650,00€ em 
Investimento, onde grande 
parte da fatia corresponde 
à obra de requalificação da 
sede da Junta de Freguesia, 
comparticipada pela Direcção 
Geral de Autarquias Locais, e 
no Plano de Activdades 2010 o 
valor corresponde ás áreas de 
Educação e Ensino (33.200,00€), 
Associativismo Juventude e 
Desporto (27.600,00€) Acção 

Social, Solidariedade e Saúde 
(12.700,00€) Cultura e Turismo 
(19.100,00€) e Instalações, 
património e Bens do Dominio 
Público (71.250,00€), entre 
outras.

Nesta mesma sessão, a 
Assembleia de Freguesia 
aprovou por unanimidade 
o Mapa de Pessoal para 
2010 e a Alteração ao 
Regulamento Geral de 
Taxas da Freguesia.

Destaca-se também, 
no âmbito do Plano 
de Actividades 
a proposta de 
aceitação de novas 
c o m p e t ê n c i a s 
delegadas pela 
Câmara Municipal, 
n o m e a d a m e n t e         

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PROPOSTA 2010
FFF 212.623,00 220.823,00 235.518,00 240.228,00 245.753,00 233.465,00 233.465,00 245.138,00 232.821,00
Lei 11/96 27.774,56 27.774,56 27.774,56 28.937,46 27.956,21 28.755,84 29.358,56 --- ---
TOTAL 240.397,56 248.597,56 263.292.56 269.165,46 273.709,21 262.220,84 262.823,56 245.138,00 232.821,00
variação 
ano anterior

+ 3,4% + 5,9% + 2,2%  +1,6% - 4,2% + 0,02% - 6,7% - 5%

Ano Nº de Eleitores
2007 12557
2008 13381
2009 14114

População Residente Nº Taxa de Crescimento
2001 Census 15207 + 27,1% (1991-2001)
2011 Estimativa* 20395 + 34% (2001-2011)
2016 Estimativa* 24206 + 18% (2011-2016)
* Estimativa CMS (Carta Educativa, Diagnóstico Social e PDM), tendo por base a taxa  de crescimento e o crescimento migratório
A estimativa para o concelho, em 2011 é de 51797 habitantes (a)

Comunicado
do Conselho
Directivo da 

ANAFRE
O Conselho Directivo da Associação 
Nacional de Freguesias, reunido em 
5 de Fevereiro de 2010, no Palácio 
da Mitra, em Lisboa, para apreciar 
a PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE 
ESTADO PARA 2010 (Proposta de 
Lei nº 9/XI/1.ª), verificou que:

1) A Lei das Finanças Locais, uma vez 
mais, não foi aplicada. A variação 
positiva de 1,8%, proposta para o 
FFF (Fundo de Financiamento das 
Freguesias) não corresponde aos 
direitos consagrados na Lei das 
Finanças Locais que, aplicada à 
Proposta de OE/2010, está longe 
de cumprir a variação de 9,4% que 
lhes devia ser conferida;
2) Mais de 700 Freguesias viram 
o seu orçamento decrescer, sendo 
que, em algumas delas, a variação 
negativa, nos últimos dois anos, foi 
de mais de 20%, em consequência 
do não cumprimento das Leis nos. 
11/96 e 2/2007;
3) O valor a transferir para as 
Freguesias tem um impacto de 
0,138% na referida proposta de 
Orçamento do Estado;
4) Estas verbas transferidas para 
as Freguesias traduzem-se em seis 
cêntimos por cidadão, por dia.

Delibera, assim, o Conselho 
Directivo da ANAFRE:

1) Repudiar a forma 
discriminatória como este 
nível do Poder Local foi, 
uma vez mais, tratado na 
proposta do Orçamento do 
Estado;

2) Rejeitar liminarmente tal 
proposta;

3) Reivindicar a reposição dos 
valores devidos, nos termos 
da Lei das Finanças Locais. 

ao nível da limpeza urbana, 
manutenção de valetas e 
bermas, reparação de calçadas 
e outros pavimentos, entre 
outros.



[CONTO NO ESPAÇO]     

“Um Milhão de Beijinhos” 
de Elsa Lé

“Um Milhão de Beijinhos”, de Elsa Lé, é a 
história que está a ser dinamizada na Hora 
do Conto no Espaço Zambujal.
Referenciado no Plano Nacional de Leitura, 
este livro infantil, conta-nos  a história de  
Maria uma menina alegre como todas 
as meninas que vive no seu mundo 
imaginário, doce e colorido. Certo dia algo 
acontece…
É urgente modificar o coração do pai. Então, 
a menina recorre ao seu fabuloso mundo 

imaginário, na tentativa de encontrar uma 
solução. Será que vai conseguir?
“Um Milhão de Beijinhos”, apela à 
importância dos afectos e o quanto é 
importante nunca desistirmos daquilo 
que acreditamos… 
• Destinatários: crianças do pré-escolar 
e do 1.º e 2.º ano do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico
• Inscrições:  96 241 73 27 – máximo de 25 
participantes

Hora do Conto no 
Espaço Zambujal

4as e 6as feiras -
10.30m/ 15.00h

A Junta de Freguesia do Castelo vai 
comemorar o Dia Internacional da Mulher 
em 2010, com uma exposição intitulada 
FEMIN\’ARTE, a ter lugar no Espaço 
Zambujal, entre os dias 6 e 22 de Março. 
Para o efeito, convidámos algumas 
mulheres artesãs da Freguesia do Castelo 
a apresentar e divulgar os seus trabalhos 
manuais para conhecimento do público. 
Não perca! 

[XII CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGuESIAS]
Presidente da Junta de Freguesia do Castelo eleito para 
o Conselho Directivo da ANAFRE

Esteve lugar nos passados dias 21, 22 e 23 
de Janeiro, o XII Congresso da Associação 
Nacional de Freguesias, no Centro de 
Congressos de Lisboa.
A Freguesia do Castelo marcou presença 
através dos Presidentes da Junta e 
Assembleia de Freguesia como delegados, 
respectivamente, bem como os restantes 
membros da Junta de Freguesia, como 
observadores.
Durante os três dias, os mais de 1000 
delegados, debateram o futuro das 

freguesias, em particular no que diz 
respeito à clarificação e regulamentação 
de transferências, bem como os meios 
financeiros atríbuidos pela Administração 
Central, entre outros.
No congresso houve lugar à eleição dos 
novos orgãos sociais da ANAFRE, sendo 
que Francisco Jesus, Presidente da Junta 
de Freguesia do Castelo, foi eleito para o 
Conselho Directivo da associação, o que 
acontece pela primeira vez com um autarca 
de freguesia do concelho de Sesimbra. 


